
Ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Santana do Ipanema,

Estado de Alagoas, em vinte e cinco de agosto de dois mil e dezessete.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto de dois mil e  dezessete,  na Sala das

Sessões da Câmara Municipal de Santana do Ipanema, Estado de Alagoas,  às 09:00

(nove horas), esteve a frente dos trabalhos o Senhor Presidente Mário Siqueira Silva.

Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade declara aberta a sessão e passa a

palavra ao Primeiro Secretário, Vereador Moacir Júnior, para chamada dos Senhores

Vereadores.  Compareceram os  seguintes:  Eudes  Vieira  da  Paixão  (Meirica),  Jacson

Humberto Chagas  Santos  (Jacson Chagas),  Josefa  Eliana  Silva Bezerra  (Fofa),  José

Lucas Júnior, José Marciano Augusto dos Santos, José Vaz, Maria Audilene da Silva

Apolinário (Audilene da Saúde), Mário Siqueira Silva (Mário do Laboratório), Moacir

Júnior Alves Aquino e Roberto Cezar Oliveira Silva. Havendo número suficiente de

vereadores em Plenário, o Senhor Presidente determina que seja feita a leitura da ata da

sessão anterior; no decorrer da leitura o Vereador Roberto Oliveira pede dispensa,  o

Senhor Presidente acata  o pedido, declarada a  mesma aprovada,  publica em sessão,

determina a certificação e diz que caso algum vereador deseje fazer alguma alteração

deve procurar a secretaria e fazer por meio de requerimento.  Seguindo, determina a

leitura  das  matérias  no  pequeno  expediente,  consta:  Ofício  08.08.005/2017  e

08.08.006/2017  da  Secretária  Municipal  de  Saúde,  o  primeiro  informando  que  no

momento  não  pode  atender  o  pleito  solicitado  através  da  Indicação  nº  21/2017;  o

segundo,  informando  que  o  pleito  solicitado  através  da  Indicação  nº  18/2017  deste

Poder Legislativo já foi atendido. Ofícios nº 02 e 03/agosto/2017, do Excelentíssimo

Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões Barros. O primeiro, em resposta aos ofícios nº 32 e

100/2017 deste  Poder  Legislativo,  informa que  as  solicitações  foram submetidas  as

pastas competentes com a determinação de adotar as providências para levantamento

das  informações  suplicadas.  O  segundo,  apresenta  a  mesma  resposta  da  primeira.

Seguindo a sessão, o Senhor Presidente concede a palavra aos Senhores Vereadores pelo

tempo de cinco minutos no pequeno expediente. Inicialmente, usa a palavra o Vereador

Jacson Chagas que depois dos cumprimentos cobra a recuperação das estradas de Pedra

D’Água dos Alexandres, Samambaia e Serrote dos Angicos, alegando que as mesmas

estão intransitáveis. Tece críticas ao gestor do município e ao Secretário Municipal de

Obras dizendo que os mesmos não dão uma resposta concreta das reivindicações que

são feitas por esta Casa. Informa que a situação das estradas do Alto da Ema, Serrote
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dos Bois e Lages do Barbosas é a mesmas as comunidades que mencionou acima e

frisa: “É um clamor o que a população de Santana está passando quanto ao problema de

nossas estradas e uma Secretaria de Transportes e Obras que não se manifesta, que diz

que tá  fazendo,  que  vai  fazer,  que  passa  um pedaço  e  deixa  outro,  não  conclui  as

estradas”.  Cita  outras  localidades  que  estão  precisando  o  conserto  das  estradas,  as

seguintes: Remetedeira de Cima, Remetedeira de Baixo, Mocambo, Remete e Serrote

dos  Franças,  e,  diz:  “pediram  prazo  foi  dado,  pediram  mais  prazo,  foi  dado  e  a

população e os transportadores de alunos sofrendo”. Diz que se adoecer pessoa na Serra

Aguda não tem como socorrer de carro porque a estrada também está intransitável. Fala

que é dito que a Secretaria Municipal de Obras se limita apenas ao recolhimento de lixo,

mas, considera que o recolhimento ainda não está sendo como deveria por alegar que há

lixo e entulho em a céu aberto em vários bairros. Diz que não adianta os vereadores

cobrar, por meio de requerimento e ser aprovado por esta Casa, o conserto das estradas,

por acreditar que já foi solicitado isso para as estradas de todas as comunidades rurais e

até  o  momento  não  foram atendidos.  Por  essa  razão,  salienta:  “estão  brincando  de

administrar Santana”. Termina dizendo que o Gestor não dar autonomia ao Secretário

Municipal  de  Obras  para  desempenhar  as  suas  funções  e  pede  explicações  para  as

reivindicações deles (dos Vereadores) não estarem sendo atendidas.  Seguindo, usa a

palavra o Vereador  Roberto Oliveira  que depois  dos  cumprimentos  informa que fez

cobranças, pessoalmente,  ao Senhor Prefeito em prol do Loteamento Brisa da Serra,

como:  a  reposição  das  lâmpadas  queimadas e  o conserto  da “subida do Brisa”  que

segundo ele (Vereador Roberto) “já começou a ser danificada novamente”. Quanto as

lâmpadas queimadas informa que o Senhor Prefeito mandou fazer o levantamento e

prometeu que o mais breve possível o problema será corrigido. Com relação a “subida

do Brisa” diz que foi feito um serviço de emergência sabendo que poderia danificar,

mas o Senhor Prefeito prometeu executar um serviço de qualidade, depois que parar as

chuvas.  Faz  um apelo  ao  Secretário  Municipal  de  Obras  para  consertar  os  buracos

existentes no acesso ao Brisa da Serra,  tanto pela  estrada que vai pelo “Santuário”,

como a “outra”.  Sobre as estradas, fala que em algumas foi feito um paliativo,  mas

devido as chuvas já estão ficando ruins novamente, e,  considera a situação pior das que

nem um paliativo  foi  feito,  a  exemplo  da  estrada  da  Lagoa do Pedro  e  Lages  dos

Barbosas.  Por  isso,  pede  encarecidamente  ao  Secretário  Municipal  de  Obras  o

cronograma de conserto para ver quando será feita a recuperação da estrada de Lagoa do

Pedro e Lages dos Barbosas, alegando que as mesmas não foram contempladas com o
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“paliativo”.  Seguindo, usa a palavra o Vereador Moacir  Júnior, que  cumprimentos

parabenizar todos os policiais pelo “Dia do Soldado”, comemorado em todo

Brasil nesta data (vinte e cinco de agosto). Agradece ao Gestor Municipal

pelos serviços de limpeza e capinação feitos no Povoado Areia Branca, como

também  pela  “limpeza”  que  está  sendo  feita  em frente  a  AABB,  nesta

cidade e parabeniza o Secretário  Municipal  de Obras por tomar a frente

desses serviços. Quanto as estradas, diz saber das dificuldades que enfrenta

quem tem que transitar por elas, mas afirma que está vendo o esforço um

grande esforço do Gestor, como também do Secretário Municipal de Obras

para recuperá-las o mais rápido possível. O Vereador Marciano do Couro usa

a palavra, logo depois e após os cumprimentos sugere que o Senhor Prefeito

aproveite a visita do Senhor Governador do Estado para pedir ajudar para

consertar  as  estradas,  se  o  problema  for  falta  de  recursos.  Diz  que  a

situação que as estradas se encontram é de emergência, por isso afirma

que  “não  dar  mais  para  esperar”.  Informa  que  não  recebe  resposta  de

requerimentos que apresentou, dentre eles, pedindo informações a respeito

de licitações. Diz ser de extrema importância as respostas para cumprir o

trabalho  de  fiscalização  que  lhe  atribui.  Ressalta  que  não  recebe  tais

respostas e ver que há “contratações” no município “sem licitação”. Sobre

uma Lei Delegada destaca o seguinte referindo-se ao gestor do município:

“Eu não sou contra que ele aumente o salário do trabalhador, mas não só dê o direito de

aumentar os dele, valorize a classe toda, valorize a classe do professor, valorize todo o

trabalhador, mas não só das pessoas indicadas por ele, criando cargos para eles. Valorize

todos que o Vereador Marciano concorda. Enquanto estiver só valorizando as pessoas

dele, eu não concordo porque não acho justo”. A Vereadora Eliana usa a palavra logo

em seguida.  Após  os  cumprimentos,  a  Vereadora  parabeniza  o  seu  genitor,  Senhor

Eduardo do Sítio Camoxinga dos Teodósios, pelo aniversário no dia de hoje. O Vereador

José Vaz usa a  palavra logo depois e  após  os  cumprimentos.  Acredita  que talvez o

Secretário Municipal de Obras não estaria recebendo tantas cobranças para o conserto

das estradas se tivesse enviado a esta Casa o cronograma de recuperação das estradas.

Sobre a fala do Vereador Roberto diz que o mesmo falou que solicitou o conserto da

“subida do Brisa da Serra” pela segunda vez porque foi feito um serviço e já está se

estragando. Por isso, pede paciência as pessoas de outras localidades, como a Pedra

D’Água dos Alexandres, quanto ao conserto das estradas, porque não quer ter que dizer

que foi passada a máquina em um lugar e com oito dias o que foi feito não presta mais.

3



Avisa que está acontecendo no Povoado Pedra D’Água dos Alexandres a Copa Society

de Futebol, convida os santanenses a participar e tece críticas a administração pela falta

do conserto das  estradas  para uma locomoção tranquila  das  pessoas.  Lembra que o

Vereador Jacson já avisou, em outra sessão, que o Governo Federal criou a Lei 13.340,

especificamente  para  o  semi  árido  nordestino,  para  que  os  agricultores  que  tinham

débitos  de  financiamentos  do  Banco  do  Nordeste  pudessem  quitar  com  um  bom

desconto. Por isso, faz um relato do percentual de desconto para cada valor financiado e

aconselho os agricultores a procurar a agência bancária para negociar, quitar e ter  a

oportunidade de fazer um novo empréstimo. Volta a cobrar o conserto das estradas e

encerra.  Não  havendo  mais  oradores  inscritos  para  usar  a  palavra  no  pequeno

expediente, o Senhor Presidente inicia o grande expediente concedendo a palavra aos

Senhores  Vereadores  pelo tempo de quinze  minutos.  O Vereador  Roberto começa e

depois de renovar os cumprimentos explica ao Vereador José Vaz que o Secretário de

Obras falou que o trabalho feito em algumas estradas foi um paliativo porque seria um

caso  de  emergência,  para  que  as  escolas  parassem e  os  carros  da  saúde  pudessem

transitar, mas que, posteriormente (quando as chuvas cessarem) seria feita a recuperação

colocando piçarra, devido a intensidade das chuvas. Diz que esse mesmo caso foi com o

acesso ao Loteamento Brisa da Serra, foi feito um paliativo para quando a chuva parar

ser feito um serviço bem feito.  Seguindo, usa a palavra o Vereador Jacson Chagas, que

depois dos cumprimentos reforça o aviso dado pelo Vereador José Vaz com relação a

facilidade que o Banco do Nordeste está oferecendo aos agricultores que tem débitos

junto a referida instituição para quitar e contrair um novo empréstimo. Tece comentários

a respeito da Lei que este Poder Legislativo aprovou autorizando o Gestor Municipal a

criar leis delegadas, lembra que votou contra porque entendeu que seria uma afronta a

esta Casa e diz entender que outros vereadores aprovaram acreditando que seria usada

em prol do povo santanense. Mas, uma das Leis Delegadas (nº 032017) instituída pelo

gestor, foi para criação de secretarias e cargos. Faz a leitura de cada cargo e especifica a

quantidade de pessoas para assumir cada um, que somadas totaliza trezentas e cinqüenta

pessoas,  como  também os  valores  dos  vencimentos.  Diz  achar  justo  o  funcionário

ganhar bem, desde que trabalhe e como exemplo, diz que o salário de um secretário

municipal, no valor nove mil, quatrocentos e dezessete reais, é pouco para um secretário

a altura da Secretária Municipal de Saúde e muito para outros que considera não fazer

nada. Mostra-se insatisfeito com a referida lei dizendo que em Santana do Ipanema há

muitas  pessoas  desempregadas  que  poderiam ser  empregadas  ganhando  um  salário
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mínimo e dois dos cargos criados foram: assessor especial e assessor executivo (seis

vagas para cada um), com salário de quatro mil e quinhentos reais. Critica também, o

fato de ter constatado na Lei Delegada de criação de secretarias e cargos, que em um

lugar  consta  a  criação  de  nove  e  em outro  apenas  oito.  Afirma  que  há  secretários

municipais que não tem autonomia para a tomada de decisões e diz que se fosse ele

renunciaria o cargo. Como já foi frisado, o Vereador Jacson fez o relato de todos os

cargos,  com quantidade de pessoas e vencimentos para cada um e após diz  que irá

apresentar no grande expediente um requerimento solicitando ao Poder Executivo que

informe o nome das trezentas e cinquenta pessoas que irão ou estão assumindo tais

cargos,  como  também  onde  serão  ou  irão  ser  lotados.  Usa  a  palavra  o  Vereador

Marciano do Couro que depois de renovar os cumprimentos se refere ao discurso do

Vereador Jacson dizendo que os trezentos e cinquenta cargos que o Poder Executivo

criou na Lei Delegada irá custar quase um milhão de reais aos cofres públicos para o

pagamento  dos  salários.  Tece  críticas  dizendo  que  essa  soma  poderia  ser  feito

investimento em outras áreas e fazendo um comparativo diz que se o gestor pegasse dez

por cento desse “quase um milhão” daria para ser feita a aquisição de duas ambulâncias

por mês. Acredita que eles (os Senhores Vereadores) não irão saber quem são e nem de

onde  são  muitos  dos  funcionários  que  irão  assumir  os  referidos  cargos.  Para  ele

(Vereador Marciano), irão ser pessoas aliadas a base política e diz que quando solicita a

relação dos funcionários não é atendido e acredita que isso ocorre porque deve haver

alguma  coisa  escondida,  caso  contrário,  a  informação  seria  colocada  no  portal  da

transparência. Tece várias críticas a esse respeito frisando dizendo que em Santana do

Ipanema parece ter sido construído “o muro de Berlim”, onde uma parte da população

sofre com a falta de estrutura nas ruas, sem calçamento, sem saúde, sem ambulância e a

outra parte político partidária que “recheia os bolsos”. Diz achar injusto esse modelo de

administrar de um gestor que tem como slogan “o prefeito da reconstrução”. Diz que

caso o gestor afirme que ele (Vereador  Marciano) está  errado, mande a relação dos

funcionários  contratados  da  prefeitura  para  este  Poder  Legislativo.  Afirma  que  o

administrador trabalha beneficiando apenas as pessoas do lado dele e que no Hospital

Regional  há  muitas  pessoas  ligadas  ao  Deputado  Isnaldo  Bulhões.  Informa  que  no

mandato da ex-prefeita Renilde Bulhões Santana do Ipanema foi contemplada com R$

550.462,49 (quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta

e nove centavos) para construção de uma praça na Lagoa do Junco, mas essa praça não

foi construída na época, nem no governo do ex-prefeito Mário Silva e em julho desde

5



ano os recursos foram devolvidos ao Governo Federal porque os serviços não foram

executados – critica. Fala que tem outra verba, no valor de R$ 539.000,00 (quinhentos e

trinta e nove reais) para construção do calçamento da Lagoa do Junco e espera que as

obras sejam executadas. Diz esperar que o gestor de fato “reconstrua” a cidade”. Por

outro lado, acredita que com a criação dos cargos e valores dos vencimentos frisados

pelo  Vereador  Jacson,  que  somados  dão  “quase  um milhão  de  reais”,  o  gestor  irá

“quebrar a cidade e fazer um governo de aparência”. Revela que a folha de pagamento

da SMTT (Superintendência Municipal de trânsito e Transporte) da gestão passada era

de vinte um mil  e  quatrocentos reais,  e,  na atual aumentou para trinta  e sete mil  e

quinhentos  reais.  Questiona  isso  por  não  sido  feito  concurso  público  para  dar  a

oportunidade das pessoas que não tem emprego concorrer a uma vaga. Com relação as

estradas do município, diz acreditar que são serão recuperadas se depender da Secretaria

Municipal de Obras, por afirmar que a mesma não tem estrutura para isso e nem existe

um “plano de governo” para execução. Por isso, sugere que seja solicitada ajuda ao

Governo do Estado para contratação de uma empresa realizar o trabalho de recuperação

das estradas. Fala a respeito de projetos de lei oriundos do Poder Executivo que ainda

vai analisar e diz que se constatar que será em benefício da população votará a favor,

caso contrário, votar contra. Comenta uma indicação de sua autoria, que irá entrar na

pauta,  solicitando  o  conserto  das  estradas  de  Mata  Verde  dizendo  que  a  mesma  é

intransitável e que foi uma promessa de campanha do atual gestor consertá-la. Repete

que  acredita  que  se  o  município  não  fizer  a  contratação  de  uma  empresa  para

recuperação das estradas, esse trabalho não será executado. Faz um apelo a população

para pensar direito na hora de depositar o voto nas urnas para escolha dos políticos, fala

do poder  que  o  povo unido tem para  derrotar  candidatos  corruptos  e  coloca  o  seu

gabinete a disposição para reunir as pessoas e cobrar os direitos comunitários. Seguindo,

usa  a  palavra  o  Vereador  José  Vaz,  que  depois  de  renovar  os  cumprimentos  fala  a

respeito das três leis delegadas instituídas pelo Senhor Prefeito explicando  que, como

presidente da Comissão de Justiça e Redação, tem a prerrogativa de analisar, emitir

parecer  e  caso  constate  alguma inconformidade com a  Lei  que  delegou poderes  ao

Executivo  para  criar  leis  delegadas,  pode  apresentar  projeto  de  decreto  legislativo

contestando. Por essa razão, diz ter constatado regularidade na Lei Delegada nº 01/20;

na Lei Delegada nº 02/2017 diz existir o termo “suplementar” (referindo-se a recursos

públicos), no entanto, a autorização foi para “remanejamento”. Diante disso, apresenta

um Projeto de Decreto Legislativo alterando o termo na Lei Delegada que mudou a

6



estrutura da SMTT. Sobre a Lei Delegada nº 03/2017 diz que já se pronunciou quanto

ao que constatou em desconformidade com as normas legais, como também de erros de

digitação. Fala a respeito de três projetos de lei oriundos do Poder Executivo, um, que

trata do Programa Mais Médicos e diz que gostaria que fosse aprovado nesta sessão,

mas ao discuti-lo com a Presidente do Conselho Municipal de Saúde foi constatado que

o  mesmo  não  passou  pela  análise  e  aprovação  do  referido  Conselho,  análise  essa

necessária antes de um projeto, que trate da área da saúde, ser encaminhado a esta Casa.

Por  essa  razão,  diz  que  irá  aguardar  o  parecer  do  mencionado  Conselho  para

posteriormente  a  Comissão  de Justiça  e  Redação analisar  e  emitir  parecer. Sobre o

Projeto de Lei que trata da reestruturação do Pmaq – Programa Municipal de Melhoria

do Acesso e da Qualidade na Atenção Primária, informa que convidou o Sindicato dos

Servidores da Saúde, o Sindicato dos Agentes de Saúde, Pessoas do I Centro de Saúde,

bem como o Conselho Municipal de Saúde para discuti-lo na próxima terça-feira, mas

por  impossibilidade  de  alguns  a  reunião  foi  remarcada  para  a  quarta-feira  (30),  e

somente depois a Comissão de Justiça emitirá os pareceres. A respeito de outro Projeto

de Lei oriundo do Poder Executivo, que está em tramitação nesta Casa, que solicita

autorização  para  abertura  de  crédito  adicional  especial  para  atender  as  dotações

orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social, não previstas no Orçamento

inicial de 2017, diz que solicitou pareceres técnicos ao setor jurídico e contábil desta

Casa e  logo que receba,  a  comissão  emite  os  pareceres.  Aproveita  e  sugere que as

Comissões de Justiça e Redação, a de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, bem como a

de Saúde se reúnam e emitam os pareceres conjuntamente na próxima quarta-feira para

que  o  projeto  seja  submetido  a  votação  na  sessão  ordinária  da  semana  que  vem.

Agradece a Secretária Municipal de Saúde por ter um pedido dele (Vereador José Vaz)

com relação a um agente de saúde para a  Associação Comunitária Santa Terezinha.

Encerra  fazendo  um apelo  a  Secretária  Municipal  de  Saúde  para  disponibilizar  um

transporte  para  o  Caps (Centro  de  Apoio  Psicossocial),  alegando a  necessidade  dos

pacientes  serem  conduzidos  para  tratamento  de  forma  segura.  Continuando  os

pronunciamentos do grande expediente, usa a palavra o Vereador Eudes Vieira que após

os cumprimentos informa que esta semana visitou o Caps e constatou que o trabalho lá

realizado é muito bem feito, e que, “estão construindo um novo Caps” para que possa

abrigar mais pessoas especiais. Faz um apelo ao Secretário Municipal de Obras para

agilizar  o conserto das estradas enquanto a terra está  molhada; diz  que visitou uma

comunidade  depois  do  Caracol  e  ouviu  muitas  reclamações  com relação  ao  estado
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precário das estradas. Sobre a informação do Vereador Moacir Júnior de que foi feita

capinagem no Povoado Areia Branca diz que realmente foi feita, mas solicita que sejam

recolhidos os entulhos. O Vereador Moacir Júnior informa que hoje isso será feito. O

Vereador  Jacson  pede  a  palavra  para  dizer  que  recebeu  a  mesma  reclamação  do

Vereador Eudes sobre a falta de recolhimento dos entulhos do Povoado Areia Branca e

além  disso,  lhe  foi  pedido  para  cobrar  a  poda  das  árvores  e  a  aquisição  de  uma

ambulância  ou  de  outro  transporte  para  atender  a  demanda do local  com relação a

assistência à saúde. O Vereador Eudes segue com a palavra dizendo que já fez essa

cobraça a Secretária Municipal de Saúde, faz o apelo novamente e informa que o ex-

Vereador Heleno, seu irmão, no mandato passado, mantinha um veículo diariamente no

Povoado Areia  Branca para transportar  as pessoas que necessitavam de atendimento

médico.  Diz  ter  conversado com o Senhor Prefeito  e  o  mesmo falou  a  respeito  do

trabalho que pretende realizar para promover o desenvolvimento e o crescimento do

município e por acreditar está aguardando os acontecimentos para poder cobrar, caso

seja  necessário.  A Vereadora  Josefa  Eliana  usa  a  palavra  logo  depois  e  após  os

cumprimentos informa que na próxima quarta-feira acontecerá a eleição para escolha de

novos gestores das escolas da rede municipal, por isso faz um apelo a toda comunidade

escolar  para  comparecer  nas  escolas  e  votar.  Prosseguindo,  o  Senhor  Presidente

determina a leitura das matérias do grande expediente. Constam 08 (oito) indicações, 03

(três) requerimentos, 01 (um) projeto de decreto legislativo e 03 (três) projetos de lei.

Oriundos  do  Poder  Executivo,  foram  apresentados  02  (dois)  projetos  de  lei,  os

seguintes: Projeto de Lei nº 07/2017, que dispõe sobre o novo Código Tributário do

Município  de  Santana  do  Ipanema,  Estado de  Alagoas  e  adota  outras  providências.

Projeto de Lei nº 08/2017 que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor

de R$ 612.000,00 (seiscentos e doze mil reais) no Orçamento em vigor. O Presidente da

Comissão de Justiça e  Redação,  Vereador  José Vaz,  apresenta o Projeto de Decreto

Legislativo nº 01/2017 substituindo o termo “suplementar” por “remanejar” no Art. 3º

da Lei Delegada nº 02, de 30 de junho de 2017. O Vereador Jacson Chagas apresenta o

Requerimento  nº  17/2017  requerendo  que  seja  solicitado  ao  Excelentíssimo Senhor

Prefeito  Isnaldo  Bulhões  Barros  e  ao  Ilustríssimo Senhor  Antônio  de  Pádua  Nunes

Batista,  Secretário  Municipal  de  Administração  e  Recursos  Humanos,  que  prestem

informações acerca de cada um dos cargos descritos no anexo I da Lei Delegada nº 03,

de  19  de  julho  de  2017,  tais  como:  Nome  completo  dos  ocupantes;  CPF;  grau  de

escolaridade (especificando o nome do curso) e local de lotação. O Vereador Marciano
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do Couro apresenta as matérias abaixo descriminadas. Requerimento nº 15/2017 solicita

a Mesa Diretora deste Poder Legislativo que determine ao Departamento Jurídico que

tome as providências cabíveis quanto aos requerimentos nºs 02/03/08/10/11 e 13/2017

aprovados por esta Casa e não atendidos. As matérias abaixo trata de reivindicações ao

Gestor  Municipal,  a  saber:  Requerimento  nº  16/2017  solicita  cópia  dos  contratos

listados a baixo: 1- D E A FARMA LTA – EPP- R$ 20.654,09. A vigência do acordo é

de 60 dias. 2- W & L Construções de Edifícios LTDA - R$ 75.705,56 - Reforma de

Creche. 3- IRMÃOS JOTA PINTO & CIA LTDA - R$ 309.500,00 - 60 dias. 4- Core

Ambiental  R$ 2.106.540,00 - 180 dias. 5- MB Serviços de Apoio Administrativo Eireli

– ME - R$ 120 mil.  6- Serquip Tratamento de Resíduos LTDA -  R$ 31.405,92.  7-

Oliveira,  Palmeira e Santana LTDA – ME - R$ 118 mil.  Indicação nº 68/2017, que

realize um trabalho de recuperação das faixas de pedestres do Município e providencie a

criação de novas. Indicação nº  70/2017,  que realize  um trabalho de recuperação da

estrada que dá acesso ao Loteamento Firmino Falcão Filho.  Indicação nº 71/2017 que

junto a Secretaria de Obras e Transportes, realize a recuperação do calçamento do Alto

Santa  Luzia. Indicação  nº  76/2017,  que  realize  um  trabalho  de  recuperação  da

iluminação da via que dá acesso a UNEAL. Indicação nº 77/2017, que destine agentes

de trânsito para trabalhar nos semáforos desativados. Indicação nº 78/2017 que junto a

Secretaria de Obras e Transportes, realize a recuperação da iluminação da Praça Antônio

Pacífico dos Santos, ao lado da Delegacia Municipal. Indicação nº 79/2017, que realize

um trabalho  de  recuperação  das  faixas  de  pedestres  do  Município  e  providencie  a

criação de novas. Indicação nº 80/2017, que junto a Secretaria de Obras e Transportes,

realize a recuperação da estrada que dá acesso a Comunidade Mata Verde. Indicação nº

81/2017,  que junto  a  Secretaria  de  Obras  e  Transportes,  realize  a  recuperação  do

calçamento  da  Rua  São Vicente. Projeto  de  Lei  nº  09/2017,  também de  autoria  do

Vereador Marciano, dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgar as informações acerca

dos Conselhos Municipais no site da Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema e dá

outras providências. Após leitura, o Senhor Presidente encaminha os três projetos de lei

às comissões, para emissão dos pareceres e submete as demais matérias a discussão e

votação, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. Seguindo, o Senhor Presidente

concede  a  palavra  aos  Senhores  Vereadores  na  ordem  do  dia.  Usa  a  palavra,

inicialmente,  o  Vereador  Marciano  do  Couro  que  informa  que  a  recuperação  do

calçamento da Rua Professor Aloísio Ernande Brandão foi iniciada desde o início desta

semana e pede que seja feito “por completo - do início até o final e que eu deixo aqui o
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pedido que se termine ela por completo do início ate o final”. Reforça os pedidos que

fez por meio das matérias de sua autoria, acima mencionadas. Informa que criou um

sistema  para  monitorar  as  ações  do  governo  municipal  de  acordo  com o  plano  de

governo que registrou em cartório, é denominado “Monitora Santana” e está pronto para

ser alimentado. Destaca que “o matadouro” se encontra no referido plano de governo e

irá cobrar a execução de todas as ações desde o início até o final do mandato. Afirma

que irá fazer visita em todas as secretarias para colher informações do andamento das

ações para alimentar o referido sistema e adianta que se não obtiver resposta irá colocar

no sistema como não iniciada.  O Vereador  José  Vaz se pronuncia  para  agradecer  a

aprovação  do Projeto  de  Decreto  Legislativo  que  apresentou. Por  não haver  outros

oradores inscritos para usar a palavra, em nome de Deus o Senhor Presidente encerra a

sessão  determinando  que  seja  lavrada  esta  ata  que  segue  assinada  por  ele  (Mário

Siqueira  Silva)  e  por todos os  vereadores presentes.  Eu,  Maria  da Assunção Araújo

Nobre,  lavrei  a  presente ata.  Sala  das  Sessões  da Câmara Municipal  de Santana do

Ipanema/Alagoas, vinte e cinco de agosto de dois mil e dezessete.

 Mário Siqueira Silva       José Lourenço da Silva Neto       Moacir Júnior Alves Aquino

Presidente                                 Vice-Presidente                        Primeiro Secretário

 Jacson Humberto Chagas Santos      José Vaz       José Marciano Augusto dos Santos
                 Vereador                            Vereador                        Vereador                   

Maria Audilene da Silva Apolinário     Josefa Eliana Silva Bezerra    José Lucas Júnior
                    Vereadora                                      Vereadora                      Vereador        

                     Eudes Vieira da Paixão                   Roberto Cézar Oliveira Silva
                              Vereador                                         Vereador                                     
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